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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Științe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul Științe Socio-Umane 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Strategii antidiscriminatorii SOC 2110/3108 

2.2 Titularul activităţii de curs Lect.univ.dr. Belényi Emese-Hajnalka 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Lect. univ.dr. Belényi Emese-Hajnalka 

2.4 Anul de studiu II/III 

2.5 Semestrul I. 

2.6 Tipul de evaluare Verificare pe parcurs 

2.7 Regimul disciplinei DS, opțională 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 14 din care3.5curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren   5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi…  

3.7 Total ore studiu individual 30 

3.8 Total ore pesemestru 58 

3.9 Numărul de credite 3 

 

                                                           
1
 1Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 



4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

  

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

  

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, videoproiector, laptop 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 Creșterea capacității de identificare ale aspectelor obiective și subiective ale 

anumitor fenomene și procese sociale 

 Diagnoza problemelor sociale 

 Capacitatea de interpreta date statistice 

 Abilitate de redactare chestionare pentru măsurarea calității vieții 

 Studiul, evaluarea proiectelor, programelor si politicilor sociale, care vizează 

calitate vieții 

 Comunicare şi relaţionare profesională cu subiecți  

 

Competenţe 
transversale 

 Înțelegerea și utilizarea abordării interdisciplinare 

 Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare în 

limbile română, maghiară, engleză 

 Capacitate de lucru în echipă 

 Eficientizarea utilizării timpului de lucru 

 Abilități de comunicare și autoexprimare 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate)  
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

- familiarizarea studenţilor cu problematica discriminării şi cu 

semnificaţia acestora pentru viaţa socială 

7.2 Obiectivele specifice   -  evidenţierea potenţialelor surse de conflict şi de marginalitate precum şi a    

strategiilor de prevenire, eliminare sau atenuare a discriminării sociale 

-      identificarea posibilităţilor de acţiune ale factorului politic precum şi 

ale societăţii civile în elaborarea şi implementarea strategiilor anti-

discriminatorii 

     
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Discriminarea ca act social Frontal, ppt 1 oră 

2. Discriminarea pozitivă Frontal, ppt 1 oră 

3. Discriminare la locul de muncă Frontal, ppt 1 oră 

4. Unele domenii ale discriminărilor actuale Frontal, ppt 1 oră 

5. Xenofobia Frontal, ppt 1 oră 



6. Antisemitismul Frontal, ppt 1 oră 

7. Discriminare contra romilor Frontal, ppt 1 oră 

8. Discriminarea femeilor Frontal, ppt 1 oră 

9. Minorităţi naţionale Frontal, ppt 1 oră 

10. Persoane cu dizabilități I Frontal, ppt 1 oră 

 11. Persoane cu dizabilități II   

12. Politici ale Uniunii Europene Frontal, ppt 1 oră 

13. Politici naţionale Frontal, ppt 1 oră 

14. Politici regionale/locale  Frontal, ppt 1 oră 

 
 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Discriminarea,ca act social 
 

Prezentare individuală  pe 

baza bibliografiei 

1 oră 

2. Discriminarea pozitiva, negativa 

 
Prezentare individuală pe 

baza bibliografiei 

1 oră 

 

3. Discriminare la locul de munca 

 

Prezentare individuală  pe 

baza bibliografiei 

1 oră 

4.Unele domenii ale discriminarilor actuale 

 

Prezentare individuală  pe 

baza bibliografiei 

1 oră 

5. .Xenofobia Prezentare individuală  pe 

baza bibliografiei 

1 oră 

 

6. . Antisemitismul 

Prezentare individuală  pe 

baza bibliografiei 

1 oră 

7. .Discriminare contra romilor 

 

Prezentare individuală  pe 

baza bibliografiei 

1 oră 

8. Discriminarea femeilor Prezentare individuală  pe 

baza bibliografiei 

1 oră 

9. Minorităţi naţionale 

 

Prezentare individuală  pe 

baza bibliografiei 

1 oră 

1o. .Persoane cu  dizabilități I Prezentare individuală  pe 

baza bibliografiei 

1 oră 

11. Persoane cu  dizabilități II Prezentare individuală  pe 

baza bibliografiei 

1 oră 

12. .Politici ale Uniunii Europene 

 

Prezentare individuală  pe 

baza bibliografiei 

1 oră 

13. Politici naţionale Prezentare individuală  pe 

baza bibliografiei 

1 oră 

14. Politici regionale/locale Prezentare individuală  pe 

baza bibliografiei 

1 oră 



Bibliografie 

 

Albert-Lorincz Csanád, Belényi Emese Hajnalka - Diszkrimináció-ellenes politikák és stratégiák a 

szociális munkában : Politici și strategii antidiscriminatorii în asistența socială – Curs, Ref. Biblioteca 

Universitară: 0041827 

Ladányi János: Leselejtezettek : A kirekesztett népesség társadalom- és térszerkezeti elhelyezkedésének 

átalakulása Magyarországon a piacgazdasági átmenet időszakában, L Harmattan Kiadó, Budapest, 2o12 

Noul Cod Civil – Despre Familie   http://legeaz.net/noul-cod-civil/ 

Codul civil și codul de procedură civilă    

http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_procedura_civila_consolidat.php 

Flóra G, Belényi E. A társadalmi inklúzió szociológiája. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2009 

Percepţii şi atitudini faţă de discriminare, CURS SA, Bucureşti, 2005 

http://www.curs.ro/uploads/raport%20sondaj%20discriminare.pdf 

Salat, L: Multiculturalismul liberal, Polirom, Iaşi, 2002  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din țară şi din 

străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc 

întâlniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri cât şi cu cadre didactice din universitate. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs - corectitudinea şi 

completitudinea 

cunoştinţelor;- 

coerenţa logică; 

- gradul de 

asimilare a 

limbajului de 

specialitate; 

 

Lucrare scrisă care 

cuprinde un test grilă 

50 % 

 

10.5 Seminar - Capacitatea de a 

redacta prezentări 

computerizate bine 

structurate, coerente și 

relevante 

- Stilul de exprimare în 

prezentări (limbajul de 

Elaborare prezentare 50% 

http://legeaz.net/noul-cod-civil/
http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_procedura_civila_consolidat.php
http://www.curs.ro/uploads/raport%20sondaj%20discriminare.pdf


specialitate, formularea 

propozițiilor etc.) 

 

10.6 Standard minim de performanţă: cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie și aplicabilitate 

practică 
 

 

Data completării 

13.09.2017 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 
………………… 

 
……………………………….        

         ……………………………… 

 
 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


